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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

 

2017 

 

VERGADERING DONDERDAG 28 SEPTEMBER 2017 
 

 

Raadzaal, raadhuis, Markt 1 te Roosendaal, aanvang 19.30 uur 

 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 
 
1. Opening  
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
     van 14 september 2017 
 
4. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen. 
 
5. A-CATEGORIE 
a. Voorstel 50 Project De Zoom 
b. Voorstel 48 Ontwikkeling ’t Zand - Welstand  
 
6. B-CATEGORIE 
a. Voorstel 51 Doordecentralisatie Huisvesting Voortgezet Onderwijs 
 
7. C-CATEGORIE 
a. Raadsmededeling Citymarketingstrategie Roosendaal 
 
8. Sluiting  

 

Aanwezig: 

Voorzitter: dhr. J.M.L. Niederer, burgemeester 

Griffier: mevr. E.M.J. van Straaten-Noyons 

Mevr. S.D.A.H. Schenk-Dekkers en de heren A.A.B. Theunis, C.A. Lok, J.A.M. Verbraak en C.A.E.M. van 

Poppel, wethouders. 

De dames: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), M.C.J. Frijters (VVD), A.W. Oudhof (SP). 

De heren: M. Aygün (CDA), J.P.L.M. van den Beemt (VVD), P.A.M.P. Beesems (Nieuwe Democraten), 

G.A.H.M. Boons (VVD), R. Breedveld (CDA), R.G.J. van Broekhoven (Roosendaalse Lijst), W.C.H. 

Brouwers (VLP), J.C.J.M. van Dorst (Roosendaalse Lijst), H.W. Emmen (D66), C.J. Gabriëls 

(Roosendaalse Lijst), A. van Gestel (VLP), M.A.C.M.J. van Ginderen (CDA), C.A.J.M. Goossens 

(Roosendaalse Lijst), J.F.A. Heeren (VLP), J.M.M. Hertogh (VLP), C.H.D. Hoendervangers 

(Roosendaalse Lijst), M.A.K. van Heumen (SP), C.G.M. Janssen (Roosendaalse Lijst), P.R. Klaver 

(PvdA), B. Missal (SP), R. Niehot (Roosendaalse Lijst), E.J.C. de Regt (Roosendaalse Lijst), A.J. 

Schijvenaars (Nieuwe Democraten), G.A.W.A. Verhoeven (VVD), J.J.M.M. Wezenbeek (VVD), M.S. Yap 

(PvdA).  

 
Afwezig: Mevr. M.J.G. Heessels (SP), mevr. C.F.G.R. Koenraad (GroenLinks), mevr. A.G.A. van den 

Nieuwenhof-Vleeshouwers (CDA), dhr. A.A.M. Mol (CDA), dhr. K.A. Raggers (D66).  

 
1. Opening   
De VOORZITTER: Dames en heren, als u uw plaatsen zou willen innemen. Het is 19.30 uur en dan 
zou ik willen beginnen. En ik open daarmee de raadsvergadering. En ik heet u allen welkom. Ik heb 
voor vanavond afmeldingen van mevrouw Koenraad van GroenLinks, mevrouw Van den Nieuwenhof 
het CDA, mevrouw Heessels fractie SP en de heer Raggers van de fractie D66. Ik schat zomaar in dat 
die op honeymoon is. Ja, gisteravond is, gister met de dagmail als het goed is is bij u aangekondigd 
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om bij de opening aan de agenda  toe te voegen sub a, ja sub a dat gaat over de benoeming van 
mevrouw Raaijmakers als burgerraadslid van de Roosendaalse Lijst. Daar bent u van op de hoogte 
allemaal? Of dat weet u? Ja? Dan zou ik daarmee willen beginnen om mevrouw Raaijmakers te 
vragen naar voren te komen. Ik zoek even mijn spreektekst en mijn beëdigingstekst. Ik heb hem wel 
gezien. Ja. En u mag gaan staan.  
 
 
DE VOORZITTER : Wij stellen u voor: 
1. toe te laten als burgerraadslid van de raad van de gemeente Roosendaal mevrouw Inge 
Raaijmakers 
 
U heeft gekozen voor het afleggen van de verklaring en belofte.  Ik zal de tekst van de verklaring en 
belofte uitspreken. Daarna verzoek ik u om mij te antwoorden met “Dat verklaar en beloof ik!" 
 
“Ik verklaar dat ik, om tot burgerraadslid van deze gemeenteraad benoemd te worden, rechtstreeks 
noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook enige gunst heb beloofd. 
Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig 
geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.  
 
Ik verklaar en beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik 
mijn plichten als burgerraadslid van de Gemeenteraad naar eer en geweten zal vervullen. “ 
 
Antwoord van het burgerraadslid 
 
“Dat verklaar en beloof ik!" 
 
De VOORZITTER: Ja, dan stel ik voor dat we de vergadering weer voortzetten. Ik meld nog even bij 
degenen van afmeldingen vanavond daarin is toe te voegen de heer Mol van de fractie van het CDA.  
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
De VOORZITTER: Ik ben bij agendapunt 2, het vaststellen van de raadsagenda. Kunt u instemmen 
met deze agenda? Dat is het geval. Dan gaan wij dat vanavond zo doen.  
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
    van 14 september 2017 
De VOORZITTER:  Dan agendapunt 3, vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van de 
raad, van de vergadering van u raad van 14 september jongstleden. Er zijn bij de griffie geen 
wijzigingsvoorstellen binnengekomen. Kunt u conform zijn met de besluitenlijst? Dat is het geval. 
Waarvan akte. 
 
4. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen. 
De VOORZITTER: Dan agendapunt 4 de afwikkeling van schriftelijke vragen en dan de beantwoording 
daarvan. Klopt het dat niemand zich bij de griffie heeft aangemeld om een nadere verduidelijkende 
vraag te stellen? Als dat klopt dan is dat heel goed nieuws, want dan geven wij hele goede 
antwoorden. Dan is dat… Ja, u kunt het er niet mee eens zijn, maar dan staat het er wel prima zoals 
het er staat. Ik hamer maar gauw af dat dat agendapunt is gepasseerd, want ik ga het nog uitlokken 
ook. 
 
De heer LOK: U daagt het wel uit. 
 
De VOORZITTER: Een beetje wel hè.  
 
5. A-CATEGORIE 
a. Voorstel 50 Project De Zoom 
De VOORZITTER: Goed, agendapunt 5, dat zijn de hamerstukken. Het eerste raadsvoorstel handelt 
over het Project De Zoom, agendapunt 5.a. Eén uwer een stemverklaring op dit punt? Niemand? Dan 
bij hamerslag aanvaard.  
 
b. Voorstel 48 Ontwikkeling ’t Zand – Welstand 
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De VOORZITTER: Agendapunt 5.b het raadsvoorstel inzake ontwikkeling ’t Zand – Welstand. Eén 
uwer behoefte aan een stemverklaring op dit punt? Meneer Heeren? 
 
De heer HEEREN: Dank u wel, meneer de voorzitter. De VLP stemt tegen dit raadsvoorstel. Haastige 
spoed is zelden goed. Afgelopen donderdag kregen de bewoners van Roosendaal de gelegenheid 
hun visie op het raadsvoorstel Ontwikkelingen ’t Zand – Welstand te delen met de raad. Bij een vijftal 
punten kwam er een ander inzicht dan in het voorstel beschreven staat. Inzichten die hout snijden. De 
VLP is van mening dat elke partij de gelegenheid moet krijgen en nemen om zich te verdiepen in deze 
inzichten. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, anderen nog van u raad? Niemand? Dan is het voorstel bij hamerstuk 
aanvaard.  
  
6. B-CATEGORIE 
a. Voorstel 51 Doordecentralisatie Huisvesting Voortgezet Onderwijs 
De VOORZITTER: Agendapunt 6, dat zijn de bespreekstukken. We beginnen met punt 6.a. dat 
handelt over de doordecentralisatie huisvesting voortgezet onderwijs. Dat is vanuit de Commissie 
geagendeerd door de fractie van de SP. Ik zou mevrouw Oudhof willen vragen om het woord te 
voeren.  
 
Mevrouw OUDHOF: Voorzitter, dank u wel. Het onderwijs is een basisvoorziening in de stad en het 
gaat goed met het onderwijs in Roosendaal. In het voortgezet onderwijs hebben we nu twee goede 
schoolbesturen met kwalitatief goede scholen, goed verdeeld over de stad. En doordat er nu op twee 
plaatsen bij twee schoolbesturen mavo, havo en vwo-onderwijs is valt er voor ouders en leerlingen 
ook wat te kiezen. Voor de ene leerling is die pedagogische en didactische aanpak het beste en die 
kiest voor de ene school. Voor een andere leerling is een andere aanpak beter en die kiest voor een 
andere school. In de opvatting van de SP-fractie is het dus nu in Roosendaal goed geregeld. OMO 
Tongerlo met Da Vinci, Norbertus, Gertrudis aan de ene kant en SOVOR met Jan Tinbergen aan de 
andere kant leveren kwalitatief goed onderwijs. Er is een pluriform onderwijsaanbod in onze stad. De 
SP wil dat graag zo houden en wil daar eigenlijk niet teveel risico in lopen. Gaan we daar dan risico in 
lopen? Ja, de SP denkt dat dat zeker zou kunnen. En waarom dan? Omdat we in Roosendaal en in 
West-Brabant in een krimpsituatie terechtgekomen zijn of komen. De demografische ontwikkeling laat 
zien dat het aantal toekomstige ontwikkelingen voor het voortgezet onderwijs in onze stad gaat 
afnemen. Zonder enige sturing en toezicht lopen we het risico dat het onderwijsaanbod in onze stad 
gaat verschralen, dat de keuzemogelijkheden van ouders en leerlingen gaat afnemen. De SP vindt dat 
OMO en SOVOR moeten blijven samenwerken. Tot nu toe ging dat vanzelf omdat de gemeente een 
sturende rol had bij de huisvesting van de scholen, bij de kwaliteit ervan, bij de positionering in de 
stad, bij de spreiding van het onderwijsaanbod. Die sturende rol van de gemeente gaan we bij het 
raadsvoorstel van doordecentralisatie verliezen, we gaan als gemeente meer op afstand staan. Ook 
voor de SP staan de goede intenties van de huidige twee schoolbesturen buiten kijf. Maar situaties 
kunnen veranderen. Hier ligt een contract van 50 jaar. Zo is het vanzelfsprekend dat in een 
krimpsituatie beide besturen er alles aan zullen doen om het hoofd boven water te houden. En dan 
doet zich in dit specifieke geval toch de situatie voor dat de partijen niet gelijk zijn. OMO is het grootste 
schoolbestuur van Nederland en SOVOR behoort tot de kleinste. De financiële risico’s van 
doordecentralisatie in een krimpgebied zijn met name voor een heel klein schoolbestuur als SOVOR 
groot. Met weinig sturing van de gemeente zijn er situaties denkbaar waarin minimaal één van de twee 
scholen op termijn failliet zou kunnen gaan en gaat verdwijnen. SOVOR loopt daarbij meer risico dan 
OMO. De SP vindt het daarom belangrijk dat net als dat nu gaat beide partijen gelijkwaardig met 
elkaar moeten blijven kunnen overleggen. In het belang van die besturen zelf maar met name ook in 
het belang van de inwoners van Roosendaal dat we ook in de toekomst keuze houden in het 
onderwijsaanbod, dat ouders en leerlingen ook in de toekomst iets te kiezen blijven hebben, dat we 
ook in de toekomst een pluriform onderwijsaanbod houden. Ik wil daarom graag het volgende 
amendement inbrengen wat medeondertekend is door de Nieuwe Democraten en de Partij van de 
Arbeid. Amendement “Doordecentralisatie Huisvesting Voortgezet Onderwijs”. De gemeenteraad van 
Roosendaal in vergadering bijeen op 28 september 2017 gehoord hebbende de beraadslaging over 
het raadsvoorstel doordecentralisatie huisvesting voortgezet onderwijs. Besluit:  Onder beslispunt 3 de 
volgende zienswijze op te nemen:  
1. In de contracten met beide schoolbesturen wordt opgenomen dat beide schoolbesturen minimaal 
elke vijf jaar met elkaar in overleg moeten treden over een Integraal Huisvesting Investeringsplan en 
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dit IHP ter overleg moeten voorleggen aan de gemeente. Punt 2, in de contracten met beide 
schoolbesturen wordt opgenomen dat indien beide schoolbesturen niet tot een gezamenlijk IHP 
kunnen komen, er op overeenstemming gericht overleg met de gemeente dient te komen. Drie, in de 
contracten wordt opgenomen dat, indien er geen overeenstemming in het OOGO bereikt kan worden 
en daarmee op kortere of langere termijn het bestaansrecht van minimaal één van de twee scholen of 
minimaal één van de huidige drie schoolsoorten bij beide scholen de mavo, havo en vwo op het spel 
komt te staan, de gemeente het beslissingsrecht krijgt om het IHP aan te passen naar eigen inzicht, 
rekening houdend met het belang van de inwoners, voor kwalitatief goed en voldoende voortgezet 
onderwijs. Gaat over tot de orde van de dag namens de SP, de Nieuwe Democraten en de Partij van 
de Arbeid. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dit amendement krijgt nummer 1 en heet “Doordecentralisatie Huisvesting 
Voortgezet Onderwijs”. Meneer Van Ginderen heeft daar een vraag over.  
 
De heer VAN GINDEREN: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik begrijp wat mevrouw Oudhof en de andere 
ondertekenaars willen, maar ik heb eens even gekeken naar de contracten. En ik heb maar drie 
A4’tjes meegenomen om te kijken van waar zit die borging nu in die contracten om uw zorgen weg te 
nemen. Maar ik zie hier in het contract van OMO artikel 4, lid 6 daar wordt gesproken over de 
evaluatie elke vijf jaar huisvestingsplan. Ik heb hier contract van SOVOR artikel 5 huisvestingsplan 
verwijs ik even naar lid 1, lid 2, lid 3. Maar vervolgens ook nog eens artikel 14. Ik haal er zomaar even 
al scannend de artikelen uit. En dan vraag ik me echt af en met name artikel 14 daar staat dat er ieder 
vijfde kalenderjaar overleg is met de gemeente en met andere partijen. Vooral dat laatste, want dat 
wilt u zojuist zo graag. Maar dat staat er al. Dus wat is nu uw probleem? 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Dank u wel. Ja, meneer Van Ginderen heeft heel wat artikelen genoemd maar als 
u die artikelen inhoudelijk ook goed tot u had genomen dan had u kunnen inzien dat dit amendement 
ergens anders over gaat. Want natuurlijk is er afgesproken dat er overleg en natuurlijk gaan die 
onderwijsbesturen wel samenwerken. Maar dit amendement is dat de gemeente toch op afstand blijft, 
want dat is ook het beste denk ik en de onderwijsbesturen zelfstandig een investeringsplan gaan 
maken en ook met elkaar gaan overleggen. Maar zodra zij er niet uitkomen en dat staat echt niet in 
één van die contracten meneer Van Ginderen dan moet er iemand de knoop doorhakken. En dit 
amendement zegt dan gezien het onderwijs zo belangrijk is dan gaat de gemeente de knoop 
doorhakken. Dus dit amendement zegt dat. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Ginderen nog. 
 
De heer VAN GINDEREN: Dank u, voorzitter, voor de vervolgvraag. En heeft u voor uzelf ook een 
beeld gevormd of georiënteerd of gevraagd wat de contractpartijen van uw bedoelingen, wat zij 
daarvan vinden? 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ik heb als SP met beide besturen contact gehad, meneer Van Ginderen en ik heb 
ook alle twee gevraagd of zij risico’s zien in de contracten. En zij hebben daar bij alle twee 
aangegeven dat voor hun de risico’s ingedekt zijn. En wij hebben als gemeente een andere taak dus 
ik denk dat wij als raad daar ook naar moeten kijken op een andere manier als een onderwijsbestuur. 
Ik denk de gemeenteraad heeft altijd de taak om te zorgen dat het onderwijs goed blijft en dat er 
genoeg, voldoende keuze is en daar voorziet dit amendement in. Dus gezien onze andere taak, onze 
controlerende taak meneer Van Ginderen denk ik, ja hebben wij dit amendement zo samengesteld.  
 
De VOORZITTER: Oké, dank u wel. Ik kijk even naar de mede-indieners van het amendement de 
heren Beesems en Klaver. Voor de eerste termijn schaart u zich achter de woordvoering van mevrouw 
Oudhof? Ja, oké. Dan gaan we voor een reactie naar de wethouder. Wethouder Verbraak. 
 
De heer VERBRAAK: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter,  in de overeenkomsten met de besturen zijn 
afspraken opgenomen om tenminste elke vijf jaar de werkwijze met betrekking tot de eigen 
huisvesting te evalueren en te monitoren. Deze afspraken zijn ingebed in een breder beleid op het 
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gebied van onderwijshuisvesting waarin onderlinge afstemming, onderlinge afstemming, tussen de 
besturen is geregeld. En elke vijf jaar wordt ook door de besturen een regionaal plan 
onderwijsvoorzieningen opgesteld dat gaat nu ook weer gebeuren voor de jaren 2018-2023 niet alleen 
met kaders voor de huisvestingsplannen, maar ook inhoudelijke afstemming tussen de 
onderwijsbesturen maar ook het mbo en het bedrijfsleven. Een gezamenlijke investeringsplan als 
voorwaarde is niet wenselijk omdat het reeds geregeld in dat regionale plan wat ik zojuist noemde. Er 
ligt nu een afgestemd plan voor wat uitermate zorgvuldig met de besturen en met ons als gemeente is 
doorgesproken, gewikt en gebogen en waarbij de, waarbij beide besturen hun verantwoordelijkheid 
willen en zullen nemen. Het is al gezamenlijk afgestemd voor de komende decennia op basis van de 
huidige afspraken. En natuurlijk is het zo mevrouw Oudhof dat wij als gemeente eindverantwoordelijk 
blijven. Maar wij geven de besturen de ruimte om te beschikken over de onderwijshuisvestingsgelden 
om die op de goede manier in te zetten en natuurlijk blijft het college daar de vinger aan de pols 
houden. Voorzitter, tot zover.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Ik kijk even voor de tweede termijn naar u raad. Wie wenst het woord? 
Ik inventariseer eventjes. Ik kom vooralsnog op andere sprekers dan mevrouw Oudhof in eerste 
termijn. Ik begin bij de heer Van Gestel van de fractie van de VLP. 
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, we pellen hem toch nog even kort af. Zoals in de Commissie 
aangegeven kan de VLP niet tegen doordecentralisatie zijn van deze onderwijshuisvestingsgelden, 
dat is klip en klaar. Immers dat vraagt het Rijk van ons en met die opdracht zijn we aan de slag 
gegaan. Dat betekent automatisch niet dat de VLP zomaar ja zegt tussen bijvoorbeeld een fusie van 
het Norbertus of het Gertrudis. Of dat de VLP zomaar akkoord is met die nieuwe mavo die 
gerealiseerd moet worden, want mevrouw Oudhof sprak daarnet over krimp. Wat als het teveel krimpt, 
hoeveel leerlingen moeten daar minimaal op zo’n locatie zitten? Maar ja, voorzitter, we staan eigenlijk 
voor een soort fait accompli. Dit is de deal en in die deal voorzitter, zegt de VLP ook niet zomaar ja dat 
de 477 euro of de sorry de 377 euro akkoord is. Het 50 euro verschil wat nu nog bij de gemeente blijft 
hangen moeten we wel goed bestemmen voor het onderwijs, daar hoort ook het basisonderwijs bij. En 
u kunt in het najaar daartoe een gedegen inhoudelijke motie verwachten om in ieder geval die 
middelen wel voor het onderwijs, volledig voor het onderwijs ter beschikking te stellen. Een nadere 
uitwerking volgt en ja dit is waarschijnlijk echt sinds jaren de slechtste deal die je kan maken. Had je 
jaren geleden de deal gesloten op dit, op deze doordecentralisatie had het echt minder geld gekost. 
En dat heeft alles te maken met de VNG-normen. Dus ja voorzitter, ja op de doordecentralisatie 
onderwijshuisvesting, maar nee tegen natuurlijk de wijze waarop het college deze deal tot stand heeft 
gebracht. Te laat en te slecht en vandaag op internet lezen we ook dat dat 4 miljoen euro gaat kosten 
voor volgend jaar. We wisten het al maar het staat er toch nog maar even op. En daar komt nog het 
basisonderwijs, dus het primair onderwijs bij. Ja, voorzitter, ons hart houden we vast wat daar de 
rekening nu wel niet voor gaat zijn. Dan zou je denken dat een motie en dat is nu een amendement 
zie ik nu voor me van de SP, Nieuwe Democraten, Partij van de Arbeid dat dat bij zou moeten dragen 
aan de situatie. Nou wat betreft de VLP is dit niet per se de intensieve bijdrage die u voor ogen moet 
hebben. U komt hier eigenlijk met een vraag om over vijf jaar bij de eerste evaluatie pas met elkaar 
van gedachten te wisselen. En mind you over zes maanden is het verkiezingen dan zit er misschien 
een heel nieuw college. Misschien ook niet. Misschien zitten daar dezelfde collegeleden. En die 
moeten dan een weg inslaan met de schoolbesturen. En pas de verkiezingen daarna dat nieuwe 
college zou aan de slag moeten gaan met dat schoolbestuur. Ik denk dat het wijzer is, wijselijker is, 
voorzitter en beter is als na de verkiezing de nieuwe wethouder onderwijs in deze gemeente de stok of 
de handschoen aanpakt. Voorzitter en de stok achter de deur gaat zetten bij de schoolbesturen daar 
waar hij denkt de komende vier jaar die voor hem liggen of haar naartoe te gaan om dat te gebruiken 
en dat instrument dan mee te nemen. En niet, voorzitter, nu alvast over je graf heen gaan met dit 
amendement.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Ik ga naar de heer Hoendervangers van de fractie van de 
Roosendaalse Lijst. 
 
De heer HOENDERVANGERS: Dank u, voorzitter. De Roosendaalse Lijst heeft bij de voorbereiding 
van de behandeling van het voorstel in de Commissie een aantal technische vragen gesteld en deze 
ook beantwoord gekregen. Ook tijdens de behandeling in de Commissie zijn er vele vragen gesteld 
voor ons als Roosendaalse Lijst was het voorstel na de behandeling een A-stuk. We hebben ook 
kennisgenomen van het amendement van SP, Nieuwe Democraten en de PvdA. Wij zijn niet zo 
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gelukkig met het voorstel, omdat dit nu juist tegen de doordecentralisatie heen gaat. Wij zijn van 
mening dat beide schoolbesturen goed in staat zijn om zelf voor de door hen meest geschikte 
huisvesting te zorgen. Wij zorgen met dit voorstel voor de middelen om deze start mogelijk te maken. 
De Roosendaalse Lijst heeft in het voorstel gelezen dat beide besturen ieder jaar verantwoording 
moeten afleggen en ook dat er vijfjaarlijks een nieuwe plan op tafel moet komen. Wij kunnen ons daar 
goed in vinden. En we zullen dan ook dit amendement niet steunen. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Ik ga naar de heer Wezenbeek van de fractie van de VVD. 
 
De heer WEZENBEEK: Dank u wel, meneer de voorzitter. In de Commissie die we zeker niet over 
gaan doen hebben wij het woord redelijk positief genoemd en dat gaan we nu opnieuw weer noemen. 
Wij zijn redelijk positief over hetgeen wat voor ons ligt, dat hebben we toen ook al gezegd. Ik ben blij 
met de woorden van meneer Van Ginderen dat hij ook even zegt nou die iedere vijf jaar zijn al 
geborgd. Door die vragen die wij gesteld hebben in de Commissie, die antwoorden van de heer 
Verbraak waren wij ook al gelukkig mee dat die antwoorden gaf van het zit er toch al allemaal in. 
Daarom vind ik het jammer dat in de brief van mevrouw Oudhof aan ons allemaal veel gesproken 
wordt om te proberen nog wat meer zekerheden in te bouwen. Daar is op zich niets mis mee 
natuurlijk. Maar ik denk, tenminste wij denken dat die al ingebouwd zijn. Het is allemaal heel 
zorgvuldig gebeurd door die advocaten onder elkaar, AKD staat erbij en andere advocaten van 
buitenaf. En het blijft ook nog juist nog even gezegd door de wethouder zelf, de gemeente blijft, het 
college blijft zelf eindverantwoordelijk. Daarom zei ik al redelijk positief hebben wij gezegd. En 
bovendien wil ik zeggen heb ik bij ons ook al een keer verzoekt het is echt iets van Roosendaal zelf 
want de gemeentes zijn niet verplicht om dit te doen. Daarom staan we ook achter dit initiatief wat dus 
al langer loopt. En wat in ieder geval nu tot een goed einde komt. En ik denk dat doordat de scholen 
er zo goed bij betrokken zijn geweest vooraf allemaal, de beide schoolbesturen dat de risico’s ver zijn 
ingedekt. Dus wij zullen, u merkt het al het amendement wat voorligt niet steunen. Tot zover. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Vervolgens ga ik naar de heer Van Ginderen van de fractie van het 
CDA. 
 
De heer VAN GINDEREN: Voorzitter, in de Commissie hebben wij ons drie vragen gesteld. Even om 
het geheugen op te frissen. Zijn wij het met de doordecentralisatie als visie eens? Zijn we het eens 
met de manier waarop het ontwerp? En als derde, zijn we het eens met de financiële consequenties 
voor de gemeente Roosendaal? Na behandeling in de Commissie, uitgebreide behandeling mag ik 
wel stellen, hebben wij op alle drie die vragen ja kunnen beantwoorden. Dat betekent ook voor ons dat 
wij achter dit raadsvoorstel staan. De contracten bieden wat ons betreft voldoende borging. Het 
amendement van de SP vinden wij minder zinvol, dat mocht ook al blijken uit mijn interruptie. Maar het 
gaat vooral in, wat meneer Hoendervangers al aangaf tegen het principe van de doordecentralisatie 
in, daar ga je eigenlijk aan sleutelen. Dat moet je niet doen en vervolgens dan kijk ik even naar 
meneer Van Gestel het draagt dan dus inderdaad niet bij. Kortom, voorzitter, al met al zijn wij blij dat 
dit voorstel straks door de raad kan worden aangenomen. En wij kijken met belangstelling uit naar de 
doorcentralisatie van het primair onderwijs. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Ginderen. Voordat ik nog even naar mevrouw Oudhof 
kijk, nog anderen van u raad die het woord wensen? Nee? Mevrouw Oudhof tenslotte. 
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, om met het laatste te beginnen het amendement gaat tegen de 
doordecentralisatie in. Dat hoeft helemaal niet het geval te zijn want de doordecentralisatie is een ding 
en daar liggen de contracten voor. En op zich die zijn heel goed onderbouwd en er zijn heel veel 
afspraken in die contracten en natuurlijk zijn die heel zorgvuldig opgesteld en met iedereen erbij. 
Alleen het amendement geeft juist een aanvulling op de doordecentralisatie. En de aanvulling is dat er 
juist wat meer zekerheden ingebouwd gaan worden voor de gemeente. En dat kan best en-en, het 
hoeft helemaal niet dat het elkaar bijt, want om nu nog eens even terug te komen daarop het is een 
contract voor 50 jaar. We kunnen niet in de toekomst kijken, we kunnen niet kijken hoe het nu is. De 
onderwijsbesturen kunnen nu erg goed met elkaar overweg, maar we weten niet wat er allemaal gaat 
gebeuren. En de wethouder heeft het over onderlinge afstemming en tot overeenstemming komen. 
Tuurlijk dat is natuurlijk een heel goed streven om dat zo te gaan doen en dat lukt tot nu toe ook 
allemaal. Maar het amendement zegt als het dat nu niet gaat lukken wat gebeurt er dan? Als het niet 
gaat lukken dat betekent dat de onderwijsbesturen gewoon dan gaan, gaan doen wat zij willen want is 
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er niemand die uiteindelijk zegt van zo gaan we het doen.  Nou, dit amendement zegt van als we er 
niet uitkomen dan hebben we, dan gaan we, dan zal de gemeente gezien het goed onderwijs in de 
stad houden het beslissingsbevoegdheid hebben, dus wat dat betreft kan de SP mening best en-en 
alleen het wordt er wat beter van zelfs. 
 
De VOORZITTER: De heer Beesems? 
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. De vertegenwoordiger van de SP heeft het over 
onderlinge afstemming zoals het in de contracten staat. Betreft dit de onderlinge afstemming tussen 
de gemeente en de contractant of tussen de gemeente en de contractanten? 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
 
Mevrouw OUDHOF: Nou, dat is ook nog een beetje onduidelijk in de contracten. Daar hebben we het 
in de Commissie ook over gehad. Er staat duidelijk dat SOVOR het plan voorgelegd aan OMO, maar 
in de contracten staat andersom niet en uiteindelijk komen wel de plannen bij de gemeente en dan 
moet men af gaan stemmen en dan moet tot overeenstemming komen, dus dat klopt ook niet 
helemaal in de contracten. Ja, voorzitter, dan nog als laatste richting de VLP. De VLP zegt van we 
grijpen later wel in. Nou het plan ligt nu voor. En ik denk van wil je iets wijzigen of wil je iets toevoegen 
dan is nu het moment, want daarna gaan we gewoon 50 jaar het contract in. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Oudhof. Een interruptie van de heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, voor alle duidelijkheid u stelt dat u met uw amendement en 
daarmee en dat hebben we net aangegeven regeert u ver vooruit. En dan heb ik liever dat een 
volgende wethouder van een volgend college of zelfs die daarna lijnen gaat uitzetten over hoe die 
denkt over het onderwijshuisvestingsveld, over het onderwijsveld wat mij betreft. En dat is de reden 
waarom wij zeggen “nee”.  
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, dat klinkt natuurlijk heel erg goed en dat zou best goed zijn als dat 
zou kunnen gebeuren, maar dat kan niet want dat contract ligt er. Dat contract is afgesloten voor 50 
jaar. Dus daar kan niet meer op ingegrepen worden dan.  
 
De VOORZITTER: Oké, dank u wel mevrouw Oudhof. Niemand anders van u raad een tweede termijn 
als ik het goed heb geïnventariseerd? Nee? Tot slot, onze wethouder. Wethouder Verbraak. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, u gemeenteraad neemt vanavond een historisch besluit om de 
huisvestingsgelden voor het voorgezet onderwijs door te decentraliseren. En ik ben heel erg blij met 
de constructieve bijdrage van vrijwel alle partijen op één na en dat is de VLP. Meneer Van Gestel ik ga 
u even lesgeven, want dat is nodig. De doordecentralisatie zoals u zegt veel te lang duurt. Als u de 
stukken goed gelezen hebt dan heeft u gezien dat er onder de doordecentralisatieplannen 
huisvestingsplannen liggen. Daardoor heeft met name het bestuur van OMO maar ook het SOVOR-
bestuur de afgelopen jaren kei- en keihard gewerkt om een toekomstvisie weg te leggen, die lag er 
twee, drie jaar geleden niet. Toen wisten we niet dat er een havo-vwo-school minder in Roosendaal 
zou komen. Dat hebben die besturen, hebben dat samen SOVOR en OMO, samen besproken. Het 
JTC op een plek niet meer in de Azaleastraat maar op een plek, ideaal voor de leerlingen, ideaal voor 
het onderwijsklimaat. En dan uw aantijging over het geld, die werp ik verre van me. Die werp ik verre 
van me. 4,1 miljoen gaat u vanavond investeren. Maar die zouden wij ook nodig hebben als we het 
zelf zouden doen. Alleen ik voorspel u dat over vijf jaar Roosendaal een geweldig voorgezet onderwijs 
scholenlandschap heeft, want dan is het Norbertus-Gertrudis is verbouwd, de Vincentiusstraat is 
verbouwd. En mijn ervaring is in de afgelopen 8 jaar als wethouder onderwijs als wij het als gemeente 
doen, ik heb het gezien bij het Jan Tinbergen College u ook, het Da Vinci College, gisteren Sponder-
Fakkel die hebben allemaal gemiddeld 15 jaar geduurd voordat dat gerealiseerd werd. En onze 
leerlingen in Roosendaal en de leerlingen van buiten Roosendaal die naar Roosendaal komen om 
inderdaad, mevrouw Oudhof, dat goede voorgezet onderwijs te genieten, die verdienen een goed 
geoutilleerde schoolomgeving. En ik ben ontzettend trots en blij dat wij dat in Roosendaal en mede 
vanavond mede door uw positieve inzet van de raad dat voor elkaar gaan krijgen. En ga dan niet 
roepen “we gaan een heleboel extra geld investeren”, dat geld hadden we ook nodig gehad als het 
gewoon bij ons was gebleven.  
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De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, u bent 8 jaar wethouder van onderwijs geweest, goed dat u het 
aanhaalt. Ruim vijf jaar geleden is de motie in de Tweede Kamer aangenomen voor de 
doordecentralisatie van de onderwijshuisvestingsgelden, motie Buma 2012. 2013 is het op het 
Ministerie geland. U weet dat dat zoiets eraan zit te komen. En nu te elfder ure komt u nog eens een 
keer ja het kost 4,1 miljoen. U had het gebouw, onderwijshuisvestinggebouwen had u ook vorig jaar 
kunnen zien dat dat eraan zat te komen, dat we daar iets voor moesten verzinnen. U had al veel 
eerder met een plan kunnen komen. U had kunnen kijken naar de berekening van de VNG, nou God 
als die berekeningen gaan veranderen wat doet dat voor mijn huishoudboekje. Maar dat doet u 
allemaal niet. 
 
De VOORZITTER: En de vraag is? 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, dus eigenlijk uw les ja aan wie u die les geeft ik weet het niet. 
Maar ik verwijs hem naar het land der fabelen. 
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer VERBRAAK: Ja, voorzitter, ik wil de vergadering niet ophouden maar ik speel de bal graag 
terug, want u zit er volledig, maar dan ook volledig naast meneer Van Gestel. Elke gemeente kan 
zelfstandig beslissen of ze doordecentraliseren of niet. En er zijn nu op dit moment in Nederland zo’n 
40, 50 gemeentes die dat doen en de anderen die volgen, want die zien wel dat dat grote voordelen 
heeft voor het onderwijsklimaat. En de hele motie Buma daar kom ik graag bij u in de wandelgangen 
nog wel een keer op terug, want die had een hele andere strekking dan dat u hem hier vanavond 
uitlegt. Voorzitter, ik vind het heel erg goed dat wij vanavond dit besluit nemen. En ik hoop dat het 
voortgezet onderwijs in Roosendaal een bloeiende toekomst tegemoet gaat. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Dan sluit ik de beraadslaging en dan gaan wij stemmen. En zoals u 
weet gaan wij eerst stemmen over het amendement. Eén uwer behoefte aan een stemverklaring op dit 
amendement? Dat is niet het geval. Dan gaan wij stemmen. Wie is voor het amendement nummer 1? 
Daarvoor hebben gestemd ja de indieners de fracties van de SP, Nieuwe Democraten en Partij van de 
Arbeid. Het amendement is verworpen. 
 
De VOORZITTER: Dan het voorliggende moedervoorstel, raadsvoorstel. Eén uwer behoefte aan een 
stemverklaring op dat punt? Mevrouw Oudhof? 
 
Mevrouw OUDHOF:  Dank u wel. De SP-fractie is groot voorstander van goed, volwaardig voortgezet 
onderwijs in Roosendaal. Onderwijs waarbij voor de leerlingen uit Roosendaal en omgeving nu en ook 
in de toekomst iets te kiezen blijft. De SP is van mening dat het beter was geweest om in dit voorstel 
meer garanties voor de Roosendaalse samenleving in te bouwen. Naar de opvatting van de SP was 
het ook beter geweest zowel de afstand van de besturen ten opzichte van de gemeente als de 
onderlinge afstand tussen de besturen kleiner te maken dan in dit voorstel. Het risico dat het 
onderwijsaanbod in de toekomst gaat verschralen en de keuzemogelijkheid voor ouders en leerlingen 
gaat afnemen had daarmee beperkt kunnen worden. Het voordeel van het voorstel is dat de 
budgetten voor nieuwbouw en onderhoud in één hand komen en derhalve de afweging tussen 
nieuwbouw en renovatie in de toekomst beter gemaakt kan worden. Dat is de reden dat de SP-fractie 
besluit om voor dit voorstel te stemmen.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog van u raad? Meneer Emmen? 
 
De heer EMMEN: Dank u wel, voorzitter. D66 had twijfels en vragen. Daarom overwogen wij eerder 
nog een motie. Echter, na het herkijken van de Commissievergadering, het herlezen van het voorstel 
en de contracten en een intern debat heeft D66 besloten het voorstel ongeamendeerd te steunen. In 
het volste vertrouwen en in afwachting van een mooie uitvoering. 
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De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog van u raad? Niemand meer? Dan gaan wij stemmen. 
Wie is voor het raadsvoorstel doordecentralisatie huisvesting voortgezet onderwijs? U heeft daarvoor 
gestemd met z’n allen. Bij unanimiteit aanvaard.  
 
<<Vanaf de tribune klinkt applaus.>> 
 
De VOORZITTER: Nou, voor deze ene keer. U kunt beneden verder feest vieren. Wij gaan… Wij ook 
ja… Wij gaan…. 
 
De heer VERBRAAK: Mag ik mee? 
 
De VOORZITTER: De wethouder zegt mag ik mee. Nee, want wethouder wij gaan nu naar uw 
Citymarketing Roosendaal. Ja. Tot ziens. Ik zie mensen minder blij ook de zaal soms wel eens 
verlaten… Oké, goed. 
 
7. C-CATEGORIE 
a.  Raadsmededeling Citymarketingstrategie Roosendaal 
De VOORZITTER: Agendapunt 7 een Raadsmededeling zoals gezegd Citymarketingstrategie 
Roosendaal. Vanuit de Commissie geagendeerd door de fracties van de Nieuwe Democraten en de 
Partij van de Arbeid. Er ligt ook een concept-motie ter tafel. Ik zou in ieder geval voor de eerste termijn 
willen uitnodigen de heren Yap en Beesems. Misschien bij de heer Yap beginnen en daarna de heer 
Beesems. Of u laat het aan de heer Yap. Eerste termijn, oké. Meneer Yap, Partij van de Arbeid. 
 
De heer YAP: Voorzitter, Beleef ‘t in Roosendaal of “gewoon doen” daar hebben we vorige week in de 
Commissie met elkaar over gesproken. En we hebben daar ook al langer geleden over gesproken 
vorig jaar waarbij we samen met een aantal andere partijen ja de wens hebben uitgesproken dat het 
tijd is voor een vernieuwende en professionele citymarketingstrategie voor Roosendaal. Vorige week 
is daarover gesproken naar aanleiding van de presentatie van bureau Connect en het college volgt 
dat, drie krachtlijnen waren geformuleerd, het oprichten van een Citymarketingbureau, het maken van 
gewoon doen als handelsmerk voor Roosendaal en dat men in 2017 met een proeftuin van start gaat 
om de kansen en mogelijkheden van het Citymarketingbureau en de wijze van communiceren verder 
vorm te geven. Zoals veel partijen in de Commissie had de PvdA wat vraagtekens bij hetgeen door 
bureau Connect was opgeleverd. En de koers die daarmee wordt gevolgd door het college en ook als 
opdracht is gegaan naar de onlangs aangestelde kwartiermaker Citymarketing. Vandaar ook dat we 
als ondersteuning van de wethouder en met name als ondersteuning richting de kwartiermaker daarop 
een aanvulling hebben gegeven in een motie en die bij de raad al bekend is en bij de inwoners 
wellicht wat minder. Voorzitter, ik denk dat het wel gepast is dan om deze motie nu in te dienen. De 
motie heet “Een voldragen Citymarketingplan”, waarin we in een vijftal punten iets aan het college 
verzoeken. Allereerst om de kwartiermaker als opdracht te geven een voldragen Citymarketingplan 
met een daarbij behorende passende organisatiestructuur op te laten stellen. Twee, in dit plan een 
scherp beeld neer te zetten over de wijze waarop Roosendaal zich positioneert met een krachtig 
handelsmerk, concrete acties met een bijbehorend passend budget en tijdslijn. De koppeling tussen 
cultuur, sport en Citymarketing nadrukkelijk in het plan naar voren te doen komen. Vier, inzicht te 
geven op welke wijze onze inwoners, bezoekers, bedrijven en instellingen hierbij zijn betrokken. En 
het laatste punt het Citymarketingplan uiterlijk op 1 januari aan de gemeenteraad voor te leggen. Deze 
motie wordt ingediend door de Partij van de Arbeid, de Nieuwe Democraten, D66, de VLP en de 
Roosendaalse Lijst. Dank u wel.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. Een vraag van de heer Van Ginderen aan de heer Yap. 
Ga uw gang. O ja, de motie krijgt dus mee nummer 1 maakt onderdeel uit van de beraadslaging en 
heet “Een voldragen Citymarketingplan”. Meneer Van Ginderen. 
 
De heer VAN GINDEREN: Ja, voorzitter, ja ik heb een technische vraag. Want meneer Yap gaf 
inderdaad aan de motie bekend bij de raad. Inderdaad meneer Yap heeft deze week een concept-
motie rondgestuurd en nou scande ik toch weer even over dat document. Zoek de verschillen, maar ik 
zie wel verschil. Klopt dat? Want in uw eerste… 
 
De heer YAP: Voorzitter… 
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De heer Van GINDEREN: In uw eerste versie zie ik helemaal niets over sport staan. In de tweede wel. 
Misschien wilt u mij even meenemen wat u heeft veranderd ten opzichte van de eerste versie die u 
oorspronkelijk aan deze raad heeft doen toekomen, want misschien helpt dat nog wat mensen over de 
streep. Of misschien ook juist niet. 
 
De heer YAP: Voorzitter, onze fractie heeft van de voorzitter van deze raad geleerd dat de motie in die 
zin pas officieel is en ook is ingediend als vandaag, wat ik net ook heb voorgelezen. 
 
De VOORZITTER: Hulde! 
 
De heer YAP: Vandaar ook dat ik in de inleiding aangaf, de motie die bij de gemeenteraad bekend is, 
want die lag al vooraf vanavond bij u hier op tafel. Maar u leest het goed naast cultuur hebben we het 
woordje sport ook nog toegevoegd. Je kunt je afvragen of die beide termen sport en cultuur 
noodzakelijk was, want aan de andere kant vinden we ook dat Citymarketing dat onder meer natuurlijk 
omvat in de uitingen. Maar we vinden het wel belangrijk om die twee punten nog eens extra te 
benadrukken. Waarbij we natuurlijk ook benadrukken zoals in het verzoek aan het college de wijze 
waarop onze inwoners worden betrokken bedrijven, instellingen noem maar op. Dus vandaar die 
toevoeging nog van sport en cultuur. En u weet ook de PvdA dient deze motie niet alleen in. En het is 
soms zoeken naar meerderheden en die hebben we met deze tekst ook zo kunnen bereiken.  
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt? 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik schrok een beetje van wat ik net van de heer 
Yap hoor in zijn beantwoording. Want wat u nou zegt is dat u er wel cultuur en sport in een besluitpunt 
heeft opgenomen, maar dat u eigenlijk helemaal niet weet of dat wel nodig is. Maar dan wordt het voor 
ons wel een beetje ingewikkeld. Zijn er nog meer dingen laat ik het zo zeggen, zijn er nog meer 
dingen in de motie waarvan u niet zeker bent of het wel nodig is om het in motie te zetten? 
 
De heer YAP: Voorzitter, de PvdA-fractie is overal zeker van wat er in het verzoek aan het college is 
opgenomen. Dus u leest daar goed wat daarin is opgenomen, de koppeling onder meer tussen 
cultuur, sport en citymarketing vinden we belangrijk dat dat naar voren komt. Ja, dat is ook wat wij 
vragen aan dit college. Dus volgens mij is in die zin de opdracht helder.  
 
De heer VAN DEN BEEMT: Oké, dus in ieder geval het onderdeel citymarketing vindt u wel nodig dat 
is fijn om te weten.  
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, geen vragen maar als ik in mag gaan op de opmerking van de VVD 
begrijp ik die insteek niet, want de heer Van den Beemt vraagt, wat vraagt u nu aan de raad of aan het 
college ten aanzien van sport en cultuur. Geef ik een uitleg over. En dan geeft hij aan of u wel wenst 
dat er Citymarketing komt. Volgens mij hebben we het toch over dit onderwerp vanavond. Dus die 
toevoeging aan de microfoon heb ik maar ter kennisgeving aangenomen, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Ja, dank u wel. Ja, de mede-indieners, ik had al meneer Beesems even contact 
van nou ik hoef nu niet de eerste termijn. Geldt dat ook voor de heren Emmen, Hertogh en Van 
Broekhoven voor deze termijn om zich te scharen achter hetgeen de heer Yap mede namens u naar 
voren heeft gebracht. Dat is het geval. Ik… Wie steekt zijn hand op? Nee hoor. Ja, het is aan, u zit zo 
ver weg. U wilt nog wel het woord in eerste termijn? Ja, dat kan, want u bent medeondertekenaar dus 
dan kom lekker hier naast mij staan achter het katheder.  
 
De heer HERTOGH: Voorzitter, dank u wel. De motie “Een voldragen Citymarketingplan” heeft de VLP 
medeondertekend omdat de motie stelt dat er een voldragen Citymarketingplan voorgelegd moet 
worden op 1 januari 2018. Daar dit er in juni 2017 al had moeten liggen. En met dank hiervoor aan de 
heer Michael Yap van de Partij van de Arbeid. De motie spreekt ook van een Citymarketingplan met 
een passend budget. En vandaar dat ik nu in de eerste termijn aan u het woord vroeg, want in de 
Commissie heeft de VLP een richtinggevende opdracht voor een passend budget aangedragen 
uitgaande dat het rapport van Derison van het bureau Connect dat grotendeels een blauwdruk is van 
de Citymarketing in andere steden zoals Maastricht een kostenplaatje heeft van en nu moet ik er mijn 
vraagtekens bij zetten. En dat is ook de vraag van de VLP aan de wethouder. Is hiervoor het budget 
van 200.000 euro dat gereserveerd volledig is gebruikt. De VLP heeft in de Commissie de nodige 
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kanttekeningen gezet bij het plan van Derison. En wij hopen dan ook dat de nieuwe kwartiermaker 
onze vragen en onze vele opmerkingen hopelijk gaat oppakken. Want voortvloeiende uit die 
Citymarketing van Connect is er nu een kwartiermaker aangesteld die de kansen en mogelijkheden 
van Citymarketing in Roosendaal moet ontdekken met een proeftuin. Maar nu komt onze tweede 
vraag daarin. Wat is dan de inschatting van het kostenplaatje? Want in de sollicitatieprocedure werd 
alleen gesproken over een half jaar. Voorzitter, als we de bedragen van Connect en de kwartiermaker 
daadwerkelijk bij de Citymarketing worden betrokken, als deze erin worden opgenomen dan blijft ons 
inziens veel te weinig over in het budget om met de regio op het gebied van Citymarketing te kunnen 
concurreren omdat het bureau Derison, bureau Connect ook nog stelt dat 75% van het project budget 
maar gaat naar concrete aanpak, naar de concrete output. Dus 25% blijft ook nog ergens hangen. 
Voorzitter, de koppeling tussen cultuur, sport en Citymarketing zoals in de motie aangegeven moet 
ook naar de mening van de VLP nadrukkelijk in dit plan worden opgenomen. Al is dit onlosmakelijk 
verbonden aan een passend evenementenbeleid. De criteria voor een top 12 van Derison is naar de 
mening van de VLP zeer, maar dan ook zeer discutabel. Reden te meer voor de  kwartiermaker om dit 
kritisch te bekijken, want voor de VLP hoeft er geen evenementbeleid te komen op losse schroeven. 
Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Hertogh. Dan kan ik nu over gaan in eerste termijn van de 
zijde van het college wethouder Verbraak. 
 
De heer VERBRAAK: Dank u, voorzitter. In de Commissie vorige week is er een uiterst interessante 
discussie door de raad gevoerd met betrekking tot het voorliggende rapport van Connect uit België 
over onze Citymarketingstrategie. Het was een uitstekende Commissievergadering. Ik heb de dag 
daarop samen met de kwartiermaker de inhoud van de Commissie nog eens bekeken en de 
kwartiermaker heeft ook aangegeven met uw input in de Commissie, prima uit de voeten te kunnen. 
Want daar zaten eigenlijk alle ingrediënten in. En dan vind ik het jammer dat de raad nu een motie 
voorlegt. Dan denk ik van dan ga je weer een beetje dat keurslijfachtige dit moet, dat moet. Ja sport 
en cultuur prima, maar wat denkt u van evenementen? Wat denkt u van toerisme? Wat denkt u van 
ondernemen? Dat hoort ook bij Citymarketing. Dus ga het nu niet inkaderen, geef nou deze man de 
ruimte om met de ingrediënten die u hebt gegeven vorige week om daarmee aan de slag te gaan. 
 
De VOORZITTER: De heer Yap. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, u noemt een aantal terechte punten maar dat is toch al gewoon in de 
opdracht van de kwartiermaker al lang geformuleerd. U weet ook dat wij hier als raad een procesnota 
hebben aangenomen en ook diverse moties over evenementenbeleid, toerisme, vrije tijd en u heeft 
zelf al aangegeven dat hoort allemaal bij de vernieuwende Citymarketingstrategie. Dus volgens mij 
heeft dat niets met een strak keurslijf te maken wat nu in de motie is opgenomen. 
 
De heer VERBRAAK: Nee, maar eigenlijk zegt u het zelf meneer Yap het zit in de opdracht. Ik bedoel 
sport en cultuur is onlosmakelijk verbonden met evenementen. Nou het evenementenbeleid komt 
eraan daar zitten al die evenementen in. Maar denk ook eens aan ondernemen. Het is zo breed. Het 
toeristisch actieplan komt eraan dat zitten ook een aantal elementen in. Dus die ingrediënten die 
worden samengebracht en inderdaad die drie punten die u noemt het Citymarketingbureau “gewoon 
doen” als grondstof, als handelsmerk. En daar kun je heel veel mee al lijkt dat in het begin misschien 
niet zo, maar laat daar die kwartiermaker en die proeftuin het derde punt nou mee aan de slag gaan. 
Daar is hij mee aan de slag. Ik heb u vorige week beloofd de kwartiermaker komt naar u toe. Dat gaan 
we binnen niet al te lange tijd doen. Dan krijgt u een inkijkje hoe hij de opdracht heeft opgepakt waar 
hij staat, kunt u uw input leveren. En gaat hij weer door met een aantal elementen in die proeftuin. En 
dan denk ik van laat dat nou maar lekker broeden, laat dat nou maar lekker gaan en dan kunt u straks 
komt u aan zet, kunt u daar op reageren. En ga dan vooraf niet nog die extra kaders, die we eigenlijk 
vorige week die we als kaderstelling in de Commissie meegeven, was prima. Laat hem daar lekker 
mee aan de slag gaan. En daarom zeg ik, heb ik geen behoefte aan deze motie. Ja, u wel. 
 
De VOORZITTER: Ja, ja, dat wilde ik ook net zeggen. 
 
De heer VERBRAAK: Ja, u geeft uw mening en die geef ik ook, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Ja. 
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De heer VERBRAAK: Ja en dan meneer Hertogh. Het gaat niet zo goed met de cijfers bij de VLP 
vanavond geloof ik, want voor Derison is een budget beschikbaar gesteld. Daar heeft u destijds ook 
mee ingestemd. In de Kadernota hebben wij geld opgenomen voor de Citymarketing in de toekomst, 
om die proeftuin mogelijk te kunnen maken, het Citymarketingbureau op te kunnen zetten. En hoeveel 
dat dat straks allemaal gaat kosten, ja dat komt aan de orde. Dus u loopt in die zin ook nog voor de 
muziek uit maar we zijn nu aan de slag. We zorgen dat straks ruim voor de verkiezingen een goed 
plan ligt en dan kan straks inderdaad de nieuwe ploeg na de verkiezing die kan zeggen hoeveel 
budget willen we, hebben wij nou over voor Citymarketing en ook met al die andere dingen die u 
allemaal graag wil realiseren in deze mooie stad. Nou, dat komt dus. 
 
De VOORZITTER: Oké, dank u wel. Ik kijk even naar u raad in tweede termijn wie buiten de eerste 
termijn sprekers voor tweede termijn het woord wenst. Voorlopig vijf namen genoteerd en we zien wel 
wie zich nog voegt. Ik begin bij de heer Van den Beemt van de fractie van de VVD. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Goedenavond, voorzitter en dank u wel. De marketingstrategie van 
Roosendaal die ons weer op de rails moet krijgen, laten we eerlijk zijn die heeft wel echt gruwelijk lang 
op zich laten wachten. En dat is een soort van gevoelstemperatuur gruwelijk maar het duurde wel heel 
erg lang. Voorzitter, helaas gebeurt dat ook wel vaker bij ons in deze raadszaal dat we erg lang op 
dingen zitten te wachten waarvan we al een hele poos het idee hadden dat het hopelijk eraan zat te 
komen. Wat belangrijk is in dit geval, voorzitter dat is dat de uitkomsten van het werk dat nu gaat 
beginnen op tijd beschikbaar zijn. En wat is op tijd? Nou, in april-mei dan zal er waarschijnlijk weer 
gewerkt gaan worden aan een nieuw Bestuursakkoord. Dat betekent dat op dat moment alle 
wensenlijstjes, alle opties, alle onderzoeken klaar moeten zijn voor de onderhandelenden tegen die 
tijd, bijvoorbeeld ook financieel. En dan moet dus ook het werk voor onze Citymarketing gereed zijn, 
zodat een nieuw college gelijk in zijn plannen kan opnemen wanneer wat voor welke prijs moet gaan 
gebeuren april-mei. Het heeft allemaal al lang geduurd, voorzitter. Maar nou laat ik het anders zeggen 
voorzitter, wij proeven ook wel de behoefte aan spoed, maar tegelijkertijd wat bereik je nou met 1 
januari. Wat is er anders in ons land op 2 januari dat het voor die datum gereed moet zijn. We missen 
niet een Rijkssubsidie of een andere kwestie. Er is geen contract wat vervalt op 2 januari. Dus waarom 
1 januari? En hoeveel er ook in de motie staat over de datum staat helemaal niets. Dat is logisch want 
er is ook helemaal geen reden voor, behalve de terechte overigens, terechte irritatie bij het feit dat het 
zo lang geduurd heeft. Het stuk ademt sowieso frustratie, irritatie. Nogmaals wij herkennen dat.  
Tegelijkertijd vinden we nou niet dat dit een motie is waarmee de raad een richtinggevende uitspraak 
doet naar het college. Want of ze doen eigenlijk helemaal geen uitspraak, bijna alles wat in de 
verzoeken staat staat al in de plannen, behalve dus die datum. Of het is ineens op detailniveau maar 
dan is zorgvuldig vermeden het bij de opdracht aan het college te zetten. Ik denk aan de mening over 
het handelsmerk “gewoon doen”. Blijkbaar was het de indieners niet gelukt om daar overeenstemming 
over te bereiken, want als ze dat bereikt hadden had het natuurlijk bij de opdracht moeten staan. Stop 
met het “gewoon doen”-plan. Ik proef dus voorzitter, dat daar geen meerderheid voor was bij de 
indieners van de motie en dat daarom luchtigjes als een mening is afgedaan. Al met al, voorzitter, 
geïnspireerd door de woorden van meneer Yap al meerdere malen in deze zaal, wij vinden deze motie 
ongelooflijk overbodig en daarom kunnen wij hem helaas voor u echt niet gaan steunen. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van den Beemt. Ik ga naar de heer Van Broekhoven van de 
fractie van de Roosendaalse Lijst.  
 
De heer VAN BROEKHOVEN: Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de Roosendaalse Lijst is kritisch 
geweest in de Commissie over de voorliggende Citymarketingstrategie, vooral over de ingrediënten 
voor de nieuwe identiteit het “gewoon doen” waar de heer Van den Beemt net aan refereerde waarvan 
ik denk dat dat toch scherp in de motie terecht is gekomen dat ook de kwartiermaker blijkbaar met de 
heer Verbraak de band heeft teruggeluisterd en er iets mee gaat doen. Dus dat het signaal wel zo 
krachtig is dat we daar zeker iets mee doen. De motie die zojuist is ingediend door collega Yap 
hebben wij mede ingediend om ervoor te zorgen dat we Roosendaal echt als een sterk merk weg 
gaan zetten. Daarnaast deelden wij ook de zorgen over het vervolg van het proces. Laten we de vaart 
erin houden en een strategisch plan opleveren met bijbehorend budget. In onze ogen kan een 
PowerPoint presentatie van 83 sheets niet doorgaan als voldragen Citymarketingstrategie en we 
vinden dat toezeggingen in de raadsmededeling dat we als raad regelmatig worden geïnformeerd net 
iets te vrijblijvend. Daarom steunen wij deze motie van harte en hopen wij dat de voltallige raad dit ook 
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zal doen. Tot slot, voorzitter, in de presentatie over Citymarketing staat genoemd Roosendaal is trots 
met het licht uit. Het wordt wat de Roosendaalse Lijst betreft dan ook hoog tijd om het licht aan te 
doen en aan te houden. Tot zover.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Broekhoven. Ik ga naar de heer Emmen van D66. 
 
De heer EMMEN: Dank u wel, voorzitter. D66 hecht veel waarde aan een Citymarketingstrategie voor 
onze gemeente. We geloven dat een goede Citymarketingstrategie een effectief middel is om wonen, 
werken, sport, cultuur en recreatie in onze gemeente een welverdiende impuls te geven. Dat brengt 
ons tot de voorliggende raadsmededeling Citymarketingstrategie. D66 is van mening dat de nu 
voorliggende stukken nog niet gezien kunnen worden als een volwaardige Citymarketingstrategie. Het 
begin ligt er maar voor D66 is het plan nog onvoldoende uitgewerkt en inhoudelijk nog onvoldoende 
volledig. Dit betreurt de fractie van D66 zeer. Wij rekenden op een uitgewerkte strategie afgelopen juli, 
zodat de uitvoering nu al in volle gang had kunnen zijn. Kwaliteit gaat echter voor snelheid alleen. 
Daarom steunt D66 de door de PvdA geïnitieerde motie “Een voldragen Citymarketingplan”. We 
hopen middels deze motie bij te kunnen dragen aan een Citymarketingstrategie die Roosendaal 
verdient. Met een gedegen plan een pakkend en breed gedragen handelsmerk en speciale aandacht 
voor de sectoren die het verschil maken in het karakter van onze gemeente. De direct daaraan 
gerelateerde koppeling tussen cultuur en Citymarketing verdient voor D66 bijzondere aandacht. Van 
muziek en carnaval tot beeldende kunst, theater en historische gebouwen, want Roosendaal is zoveel 
meer dan allen een stad van harde werkers en turfstekers. Zoveel meer dan alleen “gewoon doen”. 
Tot zover, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Ja, de heer Van den Beemt, interruptie. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Geruststellende woorden van D66. U zegt 
kwaliteit gaat voor snelheid als ik het goed verstaan heb. Dat betekent dat voor u 1 januari een 
richtdatum is schat ik zo in, want als het stuk beter wordt wanneer er nog twee weken langer over 
gewerkt wordt dan zult u vanuit uw opvatting kwaliteit gaat voor snelheid daar toch waarschijnlijk geen 
bezwaar tegen maken. 
 
De VOORZITTER: Meneer Emmen. 
 
De heer EMMEN: Dat heeft u goed ingeschat, dat is voor mij de minst kritische regel uit de motie. 
 
De VOORZITTER: Oké, dank u wel. Ik ga naar de heer Beesems van de fractie van de Nieuwe 
democraten. 
 
De heer BEESEMS: Voorzitter, dank u wel. De Nieuwe Democraten hebben geen behoefte om de 
Commissievergadering over te doen. Wat de Nieuwe Democraten ernstig vindt, of in ieder geval opvalt 
is dat het hier gaat om een Raadsmededeling. Waarom geen Raadsvoorstel? De woorden zeggen het 
al, meedelen of een voorstel maken, luisteren of mee kunnen beslissen. Voortgang is goed. Daar waar 
plannen al veel te lang blijven liggen in deze periode zijn wij het roerend eens en daarom hebben we 
het ook mee ondersteund, voortgang, snelheid erin brengen. Daar waar bij een mededeling weinig 
sturing mogelijk is en bij een voorstel veel meer want uiteindelijk zijn de piketpalen nu al geslagen en 
kunnen we nu alleen nog maar iets bijsturen. Deze motie inhoudelijk door de PvdA en door anderen 
reeds belicht is daar een aanzet toe. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Beesems. Ik ga naar de heer Van Ginderen van de fractie van 
het CDA.  
 
De heer VAN GINDEREN: Voorzitter, ik ben wat verbaasd. En verbaasd voorzitter, omdat ik de 
indieners toch ken als partijen die zich meestal bezighouden met de hoofdlijnen, de kaders. Die zich 
bezighouden met de wat-vraag en die de uitvoering en hoe we zaken gaan regelen overlaten aan het 
college. Dat doen we immers, voorzitter, niet alleen met dit onderwerp, maar dat doen we ook met 
andere onderwerpen. Dat doen we als het gaat om wonen. Dat doen we als het gaat om grijs en 
groen, dat doen we ook als het gaat over onderwijs. Dat hebben we juist hiervoor ook bij het andere 
onderwerp gedaan. Ja en voorzitter, ik vind het ook zo jammer want onze nestor inderdaad de heer 
Hertogh die vatte mijn woorden in de Commissie nog zo mooi samen. Hij zei laat de kwartiermaker 
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inderdaad de band van de Commissies afluisteren en dan weet hij, dan weet hij wat er in deze raad 
leeft. Maar nee, voorzitter, een gedeelte van de raad gaat zeker met deze motie ons inziens in de 
detailmodus en dat is jammer. Daarnaast zet de motie met de tijdlijn van 1 januari het proces, maar 
vooral ook de kwaliteit onnodig op scherp. En voorzitter, dat is ook jammer. Voorzitter, wij zouden als 
geen ander als het gaat over Citymarketing als er een motie voorbij zou komen het liefst die motie 
steunen, want per slot van rekening gaat het over ons DNA. Maar voorzitter, de inhoud van de motie 
die nu voorligt die leent zich daarvoor voor het CDA helaas niet voor. Dank u wel, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, de heer Van Ginderen. Buiten de eerste termijn van de heer Yap nog 
voordat ik naar hem terugkeer anderen nog van u raad die het woord willen? Nee? Meneer Yap nog 
behoefte aan een tweede termijn? 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, goed om te horen van de wethouder dat de kwartiermaker het een 
vruchtbare Commissievergadering vond. Dat brengt ons in ieder geval wel tot de overtuiging dat de 
kwartiermaker er ook stevig in zit en dat we op koers liggen. Wij zien in ieder geval als indieners geen 
ruis ook met deze motie in het verdere proces, omdat het nogmaals slechts als aanvulling wordt 
gegeven op hetgeen we met elkaar ook eerder als gemeenteraad hebben afgesproken. En tegen een 
aantal critici die waarschijnlijk niet met de motie gaan meestemmen we lopen al uit de pas. We 
hebben met elkaar eerder hier als gemeenteraad afgesproken dat er op 1 juli 2017 een voldragen 
Citymarketingplan zou moeten liggen. Nou, voorzitter, volgens mij heeft niemand in de gemeenteraad 
dat plan ontvangen. Dus ik denk dat dan een verlening van die datum niet nodig is tot maart 2018 of 
later. Wat ik vooral dan ook raar zou vinden is dat we dan omgaan met alle dossiers die nu nog 
wellicht openstaan van schuiven we die maar door naar een nieuwe collegeperiode. Volgens mij 
hebben we met elkaar afgesproken met een motie in 2006 er komt een voldragen nieuwe, 
vernieuwende Citymarketingstrategie. Laten we hier gewoon werk van maken. En ik denk dat de 
opdracht, de kwartiermaker prima met deze opdracht, aanvullende opdracht, uit de voeten kan. Dank 
u wel.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. Ik kijk nog even naar de heer Hertogh. Nee? Geen 
behoefte aan een tweede termijn? Dan ga ik naar de wethouder. Wethouder Verbraak. 
 
De heer VERBRAAK: Voorzitter, ze lopen helemaal niet uit de pas. Onzin, het is namelijk zo we 
moeten ook toe zijn aan Citymarketing en de raad heeft de opdracht gegeven een participatief proces 
in te gaan. We weten allemaal dat die vrij lang duren. Maar dan ga je wel met die inwoner ga je wel in 
gesprek. Nou, daar is gevolg aan gegeven. En als je ziet wat dit college de afgelopen collegeperiode 
gerealiseerd heeft dan kun je zien dat deze stad in transformatie is. Dat er enorm veel gebeurt wat je 
kunt zien. Ik zal niet alle voorbeelden noemen, maar u kent ze allemaal. En dan is de tijd rijp voor 
Citymarketing. En dat heeft Derison ook aangegeven toen hij dat onderzoek vier jaar geleden deed, 
toen kwam hij tot een hele andere conclusie. Dat de raad en het college veel meer naar die inwoners 
zouden moeten gaan, omdat we met de rug naar de samenleving stonden. Nu heeft hij het 
tegenovergestelde geconstateerd, Roosendaal is klaar voor Citymarketing. Dus zitten we op het 
goede moment. De stad is under construction, dat is goed. Je ziet van alles gebeuren, er komt van 
alles uit de grond, de mooiste projecten worden gerealiseerd. En dan wordt het inderdaad tijd om je 
gemeente, want vergeet de dorpen niet, onze leefbare wijken en dorpen over participatie gesproken, 
dan wordt het tijd om een sterke strategie weg te zetten. Na de Commissievergadering hebben de 
kwartiermaker en ik de mouwen opgestroopt en gezegd van ja nou gaan we. Nou zijn we er klaar voor 
om die strategie weg te zetten. Om Roosendaal op een goede manier in de picture te zetten. Ik vond 
de krantenkop afgelopen zaterdag die vond ik schitterend. De kwartiermaker zei “Roosendaal zit op 
goud, dat gaan we verzilveren”, een geweldige quote. En misschien moeten we het wel gaan, nou ja 
misschien wel meer dan. Maar wij zijn bescheiden, mevrouw Oudhof. Dat weet u toch, Roosendalers 
zijn bescheiden, dus verzilveren vinden wij ook al goed. En dan ben ik het volledig eens met meneer 
Van Broekhoven van de Roosendaalse Lijst die zegt ja niet trots zijn met het licht uit, trots zijn met het 
licht aan. Die Roosendaler moet trots worden op die stad. En dat gaan wij doen met die 
Citymarketingstrategie. En al die ingrediënten waar dit college mee bezig is, die passen daarin. 
Voorzitter en ik weet hoe moeilijk het is in de politiek. Ik heb wat ervaring opgebouwd de afgelopen 
jaren hoe moeilijk dat het is als iemand onder een motie staat die dan op een gegeven moment zegt 
van ja die wethouder die heeft me toch wel overtuigd. Ik ga hem niet steunen. Dat komt eigenlijk niet 
vaak voor. Dus eigenlijk alles wat ik zeg is eigenlijk overbodig, voorzitter, want ja als iemand zegt ik of 
misschien, ja ik kan u nog een mogelijkheid aanreiken. Een schorsen zou ook nog kunnen, dat u even 
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zegt van nou toch even afwegen dienen we hem in of dienen we hem niet in. Ik bedoel ja de raad is 
de baas u gaat erover. Maar ik wil toch gezegd hebben dat ik geen behoefte heb en het college, ik en 
het college wij, zo werkt dat, wij hebben geen behoefte aan deze motie. En het is aan u raad om te 
besluiten wat u daarmee wilt. Maar ik hoop dat  ik u overtuigd heb dat de mouwen opgestroopt zijn, de 
heer Roland Jurriëns al uit de startblokken is en bezig is met de plannen die naar u toe gaan komen 
en dan spreken wij elkaar nader. Voorzitter, dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, wethouder. Wij zijn door de beraadslagingen heen. Ssst…. Eventjes, 
we zijn er allemaal zo mee klaar. Ik schat in dat uw vlammend betoog niet leidt tot enige verandering 
in de motie of de ondertekening daarvan, want anders had ik dat wel vernomen. Dat betekent dat wij 
gaan stemmen over deze motie, over de motie nummer 1. Wil één uwer daarover nog een 
stemverklaring afleggen. Ja? Ik begin bij de heer Van den Beemt en dan kom ik bij de heer Heumen. 
Meneer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Zoals gezegd vanwege de inhoud steunt de VVD 
deze motie niet. Maar de uitspraken van verschillende indieners over de onnodigheid van 
verschillende onderdelen in de besluiten van deze motie maakt ons erg bezorgd. Na stemming is het 
namelijk daardoor volstrekt onduidelijk wat het besluit is. En dat is geen goede besluitvorming. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Van Heumen van de fractie van de SP. 
 
De heer VAN HEUMEN: Dank u wel, voorzitter. De SP-fractie ziet graag dat er een overkoepelende 
strategie voor Roosendaal als stad komt. We zijn echter nooit voor het realiseren van 
prestigeprojecten geweest en zullen dat in de toekomst ook niet zijn. Met dien verstande dat het 
college deze motie niet opvat als aanzet voor een volgend prestigeproject met bijbehorende 
budgettaire middelen, zal de SP-fractie voor deze motie stemmen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog van u raad? Dus dan, ja anderen van u raad nog voor 
een stemverklaring? Dat is niet het geval. Dan gaan wij stemmen. Wie is voor deze motie? Voor deze 
motie hebben gestemd de fracties van de Partij van de Arbeid, Nieuwe Democraten, D66, VLP, 
Roosendaalse Lijst en de fractie van de SP. Betekent met de stemmen tegen van de VVD, CDA als ik 
het goed zie, is deze motie aanvaard.  
 
8. Sluiting 
De VOORZITTER: Overigens niets meer aan de orde zijnde sluit ik deze raadsvergadering.  
 

De VOORZITTER sluit de vergadering om 20.45 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op 

2 november 2017 

 

De griffier,                                                         De voorzitter, 


